ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: http://www.elena.bg

ОДОБРЯВАМ:
/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил документацията за участие, вкл. техническата спецификация:
/п/
инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция „Устройство на територията и
общинска собственост при община Елена

Съгласувал: /п/
Драгомир Цанев - старши юрисконсулт на община Елена

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на глава
двадесет и шест на Закона за обществените поръчки (ЗОП), на стойност по чл. 20, ал. 3
от ЗОП, с предмет: „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и
упражняване на авторски надзор по време на строителството, в изпълнение на
Постановление на Министерски съвет № 247/07.11.2017 г., по обособени позиции, както
следва:
1. Обособена позиция № 1: Авариен ремонт на водосток, на ул. „Недешковци“ - гр.
Елена;
2. Обособена позиция № 2: Направа водосток на ул. „Казаци“ - гр. Елена.

Община Елена, 2018 г.

I. Номер на обявата в Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени
поръчки: 9079571.

II. Раздел в Профила на купувача на община Елена, където са публикувани Обявата,
техническите спецификации, както всяка друга информация, свързана с възлагането и
изпълнението на настоящата поръчка: http://zop.elena.bg/?p=2317.

III. Обект, предмет и кратко описание на поръчката:
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции.
Всеки участник може да подава оферта за всички обособени позиции.
1. Обект на поръчката - за двете обособени позиции: Строителство - инженеринг проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на
строителството.

2. Код, съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45200000 „Строително монтажни
работи на сгради и строителни съоръжения“.

3. Предмет и кратко описание на поръчката. Спецификации:
3.1. Обособена позиция № 1: Авариен ремонт на водосток, на ул. „Недешковци“ - гр.
Елена:
а) Съществуващо положение:
Причината за аварийното състояние на пътното съоръжение на Недешковското дере в гр.
Елена са обилни валежи в различни периоди. Следствие на поройния характер на дерето,
непосредствено пред съоръжението, състоящо се от 2 бр. тръби (батерия) с диаметър 1000
мм е свлечено голямо количество ерозионен материал (среден и едър чакъл), както и други
влачени материали (изсъхнали дънери, клони, храсти и други). Тези материали са
задръстили почти на 100% светлите отвори на тръбите, поради което водата прехвърля
съоръжението и протича през пътното тяло. Наводнява се участък с дължина над 20 м.
Влачещата сила на водата не само уврежда пътната настилка, но и засяга важни
конструктивни части на съоръжението:
- Полуразрушена е челната стена на водостока към страна вток;
- Довлеченият ерозионен материал напълно е задръстил светлото сечение на тръбите и е
причинил повреди на самите тръби (засягане на бетоновото покритие, откъртване на парчета
бетон);
- Поради протичане на водата през пътното платно се е получил ефектът на каскадата, при
което разрушителната сила на водата се е увеличила многократно. Подронени са основите

на крилата към страна отток и те са паднали, като водата е отнесла част от пътното тяло и
оголило част от тръбите на дължина над 1,00 м;
- Разбит е изцяло укрепеният изцяло с облицовка участък страна отток, при което се е
образувала дънна яма с дълбочина над 1,00 м;
- Следствие на подравянето е рухнала лявата направляваща бетонна стена към страна отток с
дължина 9,00 м.Тази стена пази съседните имоти от наводнения, респективно от ронещото
действие на водата.
б) Необходими видове ремонтно - възстановителни работи:
Страна вток:
- Изсичане и изкореняване на храсти, дребни и по-големи дървета на разстояние от минимум
15 м, за да се насочи правилно водата към тръбите, както и да се премахнат условията за
завиряване пред съоръжението;
- Извършване на корекционни работи, във връзка с отстраняване на акумулирания материал
пред тръбите;
- Възстановяване на разрушената челна стена, както и изграждане на полузавърнати крила за
подобряване на вточните условия на съоръжението;
- Облицовка на пространството между крилата с армирана бетонна облицовка, положена
върху пясък;
- Закотвяне на предпазна стоманена ограда в челната стена на съоръжението.
Страна отток:
- Възстановяване на разрушената част от челната стена на съоръжението, успоредна на пътя
и укрепване на висящите тръби;
- Възстановяване на разрушената направляваща стена по течението на дерето с дължина 9,00
м;
- Укрепване дъното на дерето, непосредствено след водостока, където се е образувала дънна
яма, чрез попълване с бутобетон или едроломен камък;
- Попълване на изнесената част от пътното тяло зад възстановеното крило;
- Възстановяване на разрушената пътна настилка зад крилото на водостока;
- Закотвяне на предпазна стоманена ограда в челната стена;
- Разкъртване на повредената част от пътната настилка и възстановяването и с нова такава,
двустранно на съоръжението.

3.2. Обособена позиция № 2: Направа водосток на ул. „Казаци“ - гр. Елена:
а) Съществуващо положение:

Съществуващият в момента водосток на Казашкото дере е тръбен с диаметър 1500 мм и
малко покритие (около 30-40 см). Съоръжението е разположено под косота, т.е. острият ъгъл
между пътната ос и тази на водостока възлиза на 33 гради, при което дължината му е около
20 м. Крилата на водостока към страна отток са полуразрушени, поради силно подравяне на
основите им.
Дерето към вточната част на съоръжението има подчертан меандровиден характер,
протичането на водата е много косо и това е една от причините силно забавения отток на
водите, водещо периодически до заливане на околните имоти и сгради. Друга главна
причина за разливите е недостатъчния отвор на съоръжението, недостатъчен за поемане на
водното количество при интензивни валежи. Пропускателната възможност на тръбен
водосток с отвор 1,5 м при безнапорен режим на протичане възлиза максимум на около 1,8
м3/сек. Косото протичане още повече затруднява пропускането на това водно количество и
щом то бъде надвишено водата прелива, преминава през съседните терени и протича през
пътя, при което към оттока се образува каскадна форма на протичане, която е подронила
силно основите на крилата на самия водосток.
От направени хидравлически изчисления по намокрен профил и по данни от най-близкото
пътно съоръжение, намиращо се на около 400 м по-надолу от това на ул. „Казаци“, е
установено, че оразмерителното водно количество (при около 2% обезпеченост) възлиза на
18 м3/сек.
В последните години, включително и в настоящата, следствие на интензивните валежи,
дерето многократно е прехвърляло пътя, заливало съседните имоти и постройки, нанасяйки
сериозни щети.
Към страна вток на съществуващия водосток преминава плитко заложен водопровод ф
80мм.

3.3. Изисквания към изпълнението:
а) Към проектирането:
Работният проект да се окомплектова в 5 (пет) екземпляра - документи, графични
материали, текстова част - обяснителни записки, детайлни спецификации. Да се представи и
1 бр. на магнитен носител. Проектът се предава в определения срок за проектиране на
Възложителя чрез писмо с приложен приемно-предавателен протокол.
Този проект трябва да отговарят минимум на следните нормативни документи:
• Закон за устройство на територията.
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
• Закон за техническите изисквания към продуктите и Наредба за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на строителните продукти.
• Закон за управление на отпадъците.
• Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

• Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
на работните места при използване на работното оборудване.
• Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на
труда и противопожарна охрана.
• Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана.
• Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
• Наредба № Iз-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите.
• Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и
за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.
• Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
• Наредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа
• Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и
съоръжения в населени места, издадена от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, обн. ДВ, бр. 72 от 13.08.1999г., в сила от 14.09.1999г.
• и всички други действащи към момента наредби и стандарти в областта на пътищата,
мостовете, съоръженията и комуникациите.
Изпълнителят да направи обстойно проучване, чрез извършване на непосредствен оглед
на съществуващото състояние и оказва пълно съдействие на Възложителя при
съгласуването на проекта.
Качеството и типа на всички материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено
съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване
на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за
съответствие”.
При изпълнението на строително монтажните работи е необходимо да се спазват
правилата и изискванията на всички действащи нормативни документи по техническата
безопасност - охрана на труда в периметъра на извършваните операции, извършвани от
Изпълнителя.
Проектите подлежат на съгласуване с компетентните органи и институции. Пълнотата на
проекта и предаването му в указания обем и съдържание по части е отговорност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като при констатиране на липси в проектната разработка, те се
отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изцяло за негова сметка.

б) Към изпълнение на СМР:

- Изпълнението на монтажните работи да се извърши от специализирани екипи,
притежаващи необходимата квалификация, приспособления и екипировка за такъв вид
дейност.
- Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни мероприятия срещу повреждане на
наличната техническа инфраструктура при изпълнението на предвидените в проекта СМР.
- Използването на предоставена от Възложителя електрическа енергия за работните
площадки, на които е приложимо, да се извършва при следните изисквания:
- Изпълнителят да осигури необходимите му за извършваните работи временни
измервателни електрически уредби. Спазват се нормативните изисквания за временни
измервателни електрически уредби за нуждите на СМР - уредбите да се изграждат и
експлоатират при спазването на изискванията на раздел ХХ, чл. 418 ÷ чл. 433 от
Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до
1000 V, а присъединяването и отсъединяването им, спрямо електрическите уредби на
Възложителя, да се извършва в съответствие с изискванията на чл. 91 и Приложение 6 на
цитирания правилник;
- Ползването на електрическа енергия на обекта, предоставена от Възложителя, да се
извършва по реда на чл. 41 ал. 1 от „Правилник за безопасност при работа в
неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и
по
топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“. Присъединителните електрически
мощности (допустимите товари), за нуждите на всяка от работните площадки, ще се
определят от Възложителя.
- Временната електрическа уредба да не се укрепва по съществуващи кабелни трасета.
- Избраният за изпълнител следва да извърши строително-монтажни работи в пълно
съответствие с изработените и одобрени работни проекти при съблюдаване на
действащите нормативни изисквания към конкретния обект.
- Качеството на материалите за строителния процес - вложените материали и изделия при
изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на техническите
изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания
към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС
№ 235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата
Наредба. Качеството на влаганите материали в хода на изпълнение на договора ще се
доказва с декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато
за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена
Европейска техническа оценка.
- Качеството на изпълнението на отделните видове работи - съгласно нормативната база,
която урежда изпълнението на строителния процес.
-Изисквания за технология на изпълнението - технологията за изпълнение на видовете
строително-монтажни работи да бъде съобразена с предвижданията на проектите и да

осигурява максимална ефективност и качество. Да се спазват изискванията на
действащите нормативни актове за изпълнение на видовете строително-монтажни работи.
- Здравословни и безопасни условия на труд - СМР се извършват при строго съблюдаване
на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ
(Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховка
по чл. 171 от ЗУТ и по реда на Наредбата за задължително застраховане на работниците и
служителите за риска „трудова злополука”, валидни за целия период на договора.
Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни
проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:
- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно
действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за
безопасна работа;
- наличие на обекта и ползване на ЛПС - каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и
др.;
- организация на строителната площадка - огради, предпазни мрежи и други;
- състояние на временното ел. захранване на строителната площадка - от гледна точка на
безопасна експлоатация;
- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и
предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на
сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);
На обектите се въвежда „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и
извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана,
одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната
политика и Министерство на здравеопазването.
Изпълнението на СМР трябва да се съобрази с всички нормативните актове по
безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.
- План за безопасност и здраве - на входа на строителната площадка и на други подходящи
места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на
маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци.
Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана
площадка.
В строителните зони достъпът на лица, не извършващи СМР се ограничава по подходящ
начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в
резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със
схема за временна организация и безопасност на движението. За обезопасяване на
работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни
ограждения (парапети, мрежи и др.). Извършването на СМР на открито се преустановява
при неблагоприятни климатични условия.

Работниците, обслужващите строителните машини и помощния персонал имат следните
задължения:
- на всички опасни места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания
и инструкции по техника на безопасността;
- всички ръководители и работници на обекта са длъжни да използват предпазни каски;
- даване на първа медицинска помощ през време на работа на работните места;
- ново постъпилите работници могат да бъдат допуснати до работа само след проведен
инструктаж по безопасност и хигиена на труда, както и встъпителен производствен
инструктаж, отразено с подписа им в съответните дневници;
- ръководителите и работниците са длъжни да поддържат чисти работните места и да
упражняват постоянен контрол и надзор за правилно и безаварийно изпълнение на
работите;
- товаро-разтоварните дейности с тежки товари да се извършват под ръководството на
лице, длъжно да контролира спазването на безопасни начини за извършване на тези
дейности.
Горепосочените мероприятия и извлечения от норми и правила по техника на
безопасността на СМР не изчерпват всички въпроси, свързани с безопасността на работата
при строителството.

в) Изисквания при осъществяване на авторски надзор. Избраният изпълнител на
поръчката се задължава да извършва и авторски надзор при реализацията на проектите и
извършване на строителните дейности по изпълнение на СМР на обектите:
Осъществяването на авторски надзор от проектантите включва следните дейности:
- извършване на контрол на строителната площадка във връзка с качеството на
строителните работи и стриктното спазване на проекта;
- консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта;
- участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта;
- съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи;
- консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните
средства за комуникация;
- изработване на допълнителни чертежи на детайли;
- извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни
чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството;
- заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите;
- участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните
работи.

г) Контрол и приемане:
Качеството на работите ще бъде контролирано съгласно българското законодателство.
Контролът и приемането на извършените работи ще се извършва от независим строителен
надзор и от определени от Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при
условия, определени в договора за изпълнение на поръчката.
Възложителят има право да нарежда на Изпълнителя провеждането на измервания,
заснемания и др. по всяко време, ако е необходимо за правилния контрол и измерване на
работите, без никакво допълнително заплащане.
При поискване от Възложителя и неговите представители, Изпълнителят предоставя
достъп до работния район и осигурява използването на оборудване, труд и материали,
съставляващи обикновена и обичайна част от строителните работи, които може да са
обосновано необходими на Възложителя за проверка и надзор на работата.
За изпълнението на обекта ще се съставят актове (протоколи) съгласно Наредба № 3 от
31.07.2003 г.

И за двата обекта е приложена проектната документация, която е изготвена за нуждите на
кандидатстване за отпускане на средства.

4. Обхват на проектните разработки - и за двете обособени позиции: Една фаза
„Работен проект“;
Части: „Геодезия“, „Конструкции“, „ПБЗ“, „Проектно - сметна документация“ количествена и стойностна сметки за отделните видове работи и обща стойност в лева с и
без ДДС.

5. Срок за изпълнение - и за двете обособени позиции: Ще бъде определен съобразно
офертата на участника, класиран на първо място в процедурата, но не повече от 75
(седемдесет и пет) календарни дни, в това число:
а) Срок за проектиране: До 15 календарни дни от датата на подписване на договора за
изпълнение;
б) Срок за изпълнение на СМР: До 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на
Протокол
образец
2
За
откриване
на
строителна
площадка
и
определяне на строителна линия и ниво на строежа до съставяне на Акт образец 15 За
установяване годността за приемане на строежа.
в) Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: До въвеждане
на строежа в експлоатация.
Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде спрян и няма да тече за времето от
представяне на работния проект до приемането, съгласуването, одобряването на същия и
издаване на разрешение за строеж.

6. Срок на валидност на офертата - и за двете обособени позиции: 60 календарни дни.

7. Прогнозна стойност на поръчката. Източник на финансиране:
а) Обособена позиция № 1: Авариен ремонт на водосток, на ул. „Недешковци“ - гр.
Елена - 36 230,83 лв. без включен ДДС, сформирана както следва:
- За проектни и проучвателни работи: 1 666,66 лв.
- За изпълнение на СМР: 34 064,17 лв.
- За упражняване на авторски надзор: 500,00 лв.
б) Обособена позиция № 2: Направа водосток на ул. „Казаци“ - гр. Елена - 149 566,67 лв.
без включен ДДС, сформирана както следва:
- За проектни и проучвателни работи: 2 083,33 лв.
- За изпълнение на СМР: 146 816,67 лв.
- За упражняване на авторски надзор: 666,67 лв.
Договорната цена ще бъда определена въз основа на ценовата оферта на определения за
изпълнител участник и следва да включва:
- Цена за проектни и проучвателни работи;
- Цена за изпълнение на СМР;
- Цена за упражняване на авторски надзор.
Поръчката се финансира чрез предоставен допълнителен трансфер от резерва по чл. 1, ал.
2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия, съгласно Постановление на Министерски съвет №
247/07.11.2017 г.

IV. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изисквания за
финансови и икономически условия, технически способности и квалификация:
1. Общи изисквания:
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско
или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко
друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма,
за да участват при възлагането на поръчка.
Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът,
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Когато

определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица и възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо
лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи
пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация
по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в
която обединението е установено.
Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в
обединението имат право да предоставят съответното строителство в държавата членка, в
която са установени.
Възложителят изисква, когато участник е обединение, което не е юридическо лице, да
представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка:
а) Правата и задълженията на участниците в обединението;
б) Разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида
и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не
отговаря на тези условия.

2. Изисквания за личното състояние на участниците и за двете обособени позиции:
За участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54,
ал. 1, т. 3-5 от ЗОП. При деклариране на указаните обстоятелства следва да бъдат спазени
изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.

3. Изисквания за правоспособност, упражняване на професионална дейност и за
двете обособени позиции:

Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на
строителите (ЦПРС) към Строителната камара, за изпълнение на строежи II група, трета
категория. Чуждестранните лица трябва да са вписани в аналогични регистри, съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени.
За удостоверяване изпълнението на това изискване участниците представят декларация
или удостоверение за наличието на регистрация от компетентните органи, съгласно
съответния национален закон или интернет връзка (линк), за място, на което
удостоверението / лиценза е публикувано.

4. Изисквания за икономическо и финансово състояние и за двете обособени
позиции:
Участниците да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие
минималната застрахователна сума за този вид проектиране и строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството, за категорията строителство, съобразно строежите.
За доказване на това обстоятелство участниците представят доказателства за наличие на
сключена застраховка „Професионална отговорност“ - копие от застрахователна полица.

5. Изисквания за технически и професионални способности - и за двете обособени
позиции:
а) Участниците трябва да са изпълнили през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, поне една проектантска услуга (без проект фаза „идеен“), на
минимум един строеж, идентичен или сходен с тези на поръчката, т.е. строежи от
транспортната инфраструктура „общински пътища и съоръженията към тях - мостове,
водостоци, подпорни стени“.
Изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с
предмета на поръчката, с посочване на обхвата, стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената услуга.
б) Участниците трябва да са изпълнили през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, успешно строително – монтажни работи и/или инженеринг на
минимум един строеж от транспортната инфраструктура „общински пътища и
съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени“.
Изискването се доказва със списък на строителството, идентично или сходно с предмета
на поръчката, с посочване на обхвата, стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за изпълнението му в съответствие с нормативните изисквания.

6. Условия и размер на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договорите за
изпълнение, условия и начин на плащането и - и за двете обособени позиции:

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договорите е определена в размер на 5% от
стойността на всеки договор.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на
трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение
или за авансово предоставените средства.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за обществена поръчка.
Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на
Община Елена:
БАНКОВА СМЕТКА:
ОБЩИНА ЕЛЕНА;
IBAN: BG02UNCR70003321378780;
BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк.
Банковата гаранция - в оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок
на валидност - 1 година след изтичане на срока по договора. При представяне на
гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се
посочва предмета на обществената поръчка, за които се представя гаранцията.
В случай, че участникът избере да представи „банкова гаранция“, то същата трябва да
бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което
Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане
на обществената поръчка.
Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника,
определен за изпълнител на поръчката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за обществена поръчка.

7. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се допуска.

V. Критерий за възлагане - и за двете обособени позиции:
Обществената поръчка се възлага по критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество / цена“, въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Методика за
определяне на комплексна оценка (КО):
КО = ОТП + ОЦП, където:
ОТП - оценка на техническо предложение, тежест в показателя за оценка 50.
ОТП = Срок ППР + Срок СМР, където:
Срок ППР - срок за изготвяне на проект, тежест в показателя за оценка 20;
Срок СМР - срок за изпълнение на СМР, тежест в показателя за оценка 30;
Срок ППР n – срок за изготвяне на проект, предложен от конкретния участник;
Срок СМР n – срок за изпълнение на СМР, предложен от конкретния участник;
Срок ППР min – най-кратък предложен срок за изготвяне на проект;
Срок СМР min - най-кратък предложен срок за изпълнение на СМР;
Срок ППР = (Срок ППР min / Срок ППР n) х 20;
Срок СМР = (Срок СМР min / Срок СМР n) х 30.
Предложеният срок за изготвяне на проект не може да бъде по-кратък от 5 календарни
дни и по-дълъг от 15 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за
изпълнение.
Предложеният срок за изпълнение на СМР не може да бъде по-кратък от 30 календарни
дни и по-дълъг от 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокол образец
2 За откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на
строежа до съставяне на Акт образец 15 За установяване годността за приемане на
строежа.
ОЦП - Оценка на ценовото предложение, тежест в показателя за оценка 50.
ОЦП = (Цmin / Ц n) х 50.
Цmin – най-ниска предложена цена от участник;
Ц n – предложена цена от конкретния участник;
Максимален брой точки, който може да бъде получен от участник е 100 точки.
При изчисление на оценките получените резултати се закръгляват до втория десетичен
знак след запетаята.
На първо място, за всяка обособена позиция се класира участникът, получил най-много
точки в комплексната оценка.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически
най-изгодна се приеман тази оферта, в която е предложена по-иска цена. При условие, че
цените са еднакви и икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда,
указан по-горе, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител
между класираните на първо място оферти.
Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка
оферти, без да я променя.

V. Срок за получаване на оферти. Място:
Документите, свързани с участието в обществената поръчка се представят от участника
или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга, с препоръчана пратка, с обратна разписка, на адреса посочен от
Възложителя.
Възложителят не носи отговорност за неполучаване на оферти.
Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 29.08.2018 г. в сградата на община
Елена, 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, стая 205.
Всеки участник осигурява своевременното получаване на офертата в посочения краен
срок.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
2. Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес;
3. Наименование на поръчката и обособената позиция, за която се подават документите;
При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени
представители, при спазване на установения режим за достъп в сградата на Възложителя.
За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се
отбелязват:
а) Подател на офертата;
б) Номер, дата и час на получаване;
в) Причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване
или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото,
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който

се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на
лицата от списъка се завеждат в регистъра.
Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
Получените офертите се предават на председателя на комисията, за което се съставя
протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.
До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, да допълни
или да оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията
за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст
„Допълнение/Промяна на оферта”.
Възложителят удължава срока за подаване на оферти с най-малко три дни, когато в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.
След изтичане и на този срок възложителят разглежда и оценява получените оферти
независимо от техния брой.
При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на
оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в
профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

VI. Дата и час на отваряне на офертите, място:
Дата: 30.08.2018 г., час 10:00.
Място: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, стая 211.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Представители на участника се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и
представяне на съответните пълномощни.
Участниците в процедурата или техните упълномощени представители вписват имената
си и се подписват в списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и
оповестява тяхното съдържание, като проверява за наличието на отделни запечатани
пликове с надпис „Предлагана цена“.
Председателят на комисията обявява ценовите оферти на участниците и най-малко трима
от членовете на комисията подписват ценовото предложение и предлага на един
представител на присъстващите участници да подпише предлаганата цена на другите.
Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на
горепосочените действия.

Комисията продължава своята работа в закрито заседание с проверка за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя,
и съставя протокол.

VII. Подготовка и съдържание на офертата:
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.
Офертите се изготвят на български език.
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи
само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
Офертата трябва да бъде подписана от представляващия участника съгласно търговската
му регистрация, или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено
пълномощно. В случаите, когато офертата (или документ/и от нея) е подписана от изрично
упълномощено лице, което не е представляващ участника съгласно търговската му
регистрация, нотариално завереното пълномощно на лицето, подписващо офертата (или
документ/и от нея) следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.
Всички документи, които не са оригинали, и за които няма специални изисквания за
формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с
оригинала" и подпис на законния представител на участника или на упълномощеното/-те
лице/-а съгласно нотариално завереното пълномощно.
Всички документи, които участника представя, трябва да са валидни към датата на
подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил изрично друг срок.
Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от български и
същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при
различните езици, за валидни се считат записите на български език.
Ценовото предложение следва да бъде поставено в отделен запечатан плик с надпис
„Предлагана цена“, който да е поставен в запечатаната непрозрачна опаковка.
Данни за предлаганата цена не трябва да се съдържат никъде другаде, освен в плика с
надпис „Предлагана цена“.
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване
на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

Съдържание на офертата:
Офертата се поставя в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;
2. Идентифицираща информация за участника, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на обществената поръчка (попълва се приложен
образец);
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП или по чл. чл. 54, ал. 1,
т. 3-5 от ЗОП - (попълват се приложени образци);
Доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност,
както следва:
- Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя.
Чуждестранните лица трябва да бъдат вписани в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени.
4. Изисквания за икономическо и финансово състояние:
- Заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, валидна
за целия срок на договора за СМР.
5. Изисквания за технически и професионални способности:
- Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания (попълва се приложен образец);
- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания (попълва се приложен образец);
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо) за вида и дела на работите, които
ще бъдат възложени на подизпълнители и предложените подизпълнители (попълва се
приложен образец);
7. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв
(попълва се приложен образец);
* Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
8. Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато
участникът е обединение, което не е юридическо лице) - заверено копие (ако е
приложимо) и Документ за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ; Когато
определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица и възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо
лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи

пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация
по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в
която обединението е установено.
9. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника.
10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - за двете обособени позиции
(попълват се приложени образци);
11. Ценово предложение - за двете обособени позиции (попълват се приложени образци),
поставени в отделни запечатани пликове с надпис „Предлагана цена“ и съответната
обособена позиция.

VIII. Сключване на договор:
Възложителят сключва писмени договори с участника/-ите, определен/-и за изпълнител/и, за всяка обособена позиция, в резултат на проведената обществена поръчка.
Договорът за обществена поръчка задължително съответства на приложения в
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз
основа на които е определен за изпълнител.
Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато
избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за
сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.
При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да
представи:
1. Документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2; Когато
определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица и възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо
лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи
пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация
по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в
която обединението е установено.
2. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на пречки за
участие в процедурата съгласно чл. 54 от ЗОП;
3. Гаранция за изпълнение на договора (за всяка обособена позиция) в размер на 5 (пет) %
от стойността му. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път, да се
представи под формата на банкова гаранция (с валидност 60 календарни дни, след
крайния срок на договора), или като застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя.
4. Застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, валидна за целия срок на
договора;

5. Застраховка „Строително-монтажни работи“, сключена в полза на възложителя за
конкретния обект.

IХ. Други указания:
Във връзка с провеждането на поръчката и подготовката на офертите от участниците, за
въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага ЗОП.
Документацията за провеждане на настоящата поръчка се състои от отделни документи,
които взаимно се допълват и доизясняват, предвид което всички документи от настоящата
документация следва да се тълкуват кумулативно.
Възложителят публикува
споразумения към него.

в

профила

на

купувача

договора

и

допълнителните

За допълнителна информация: инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция УТОС
при община Елена, тел. 06151/6262, факс: 06151/6510, e-mail: obshtina@elena.bg,
utab@elena.bg.
Възложителят обявява настоящата процедура за събиране на оферти с обява за възлагане
на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. За нерегламентираните в
настоящите указания, обявата и документацията условия по провеждането на процедурата
се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите му
нормативни актове.

